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NOWY OBIEKT W CIECHOCINKU
OTWARTY!

Ciechocinek przez kilka dni na poczàtku maja by∏
jednym z miejsc postojowych dla prawie 50 kamperów,
które uczestniczy∏y w zjeêdzie zorganizowanym przez
firm´ Halcamp. Od wielu lat pokazujemy Polsk´ tu-
rystom, mi´dzy innymi: czeskim, s∏owackim, niemiec-
kim. Organizujemy tak˝e zloty turystyczne, caravanin-
gowe. Zamierzamy tak˝e zainaugurowaç ma∏y cam-
ping w pobli˝u Wroc∏awia. B´dzie to oczywiÊcie na-
miastka tego wspania∏ego ciechociƒskiego obiektu,
którym jesteÊmy zachwyceni. Ca∏a baza jest wspania-
∏a. ByliÊmy tutaj jesienià, aby obejrzeç ca∏y obiekt.
Usterki, które zastaliÊmy, zosta∏y poprawione. Wed∏ug
mojej oceny camping w Ciechocinku jest przystoso-
wany do tego, aby przyjmowaç jednoczeÊnie 60-70
camperów, campingów oraz za∏óg z namiotami, czyli
oko∏o 200 osób jednorazowo. Znajduje si´ tak˝e tutaj
Êwietny obiekt dla goÊci przeznaczony na Êwietlic´,
prysznice, gastronomi´. - powiedzia∏ Jerzy G∏owiƒski,
cz∏onek zarzàdu Polskiej Federacji Campingu i Cara-
vaningu, komandor zorganizowanego zlotu.

Bardzo wysoko pole namiotowo-kamperowe oceni∏
tak˝e Ignacy Ognisty - cz∏onek zespo∏u klasyfikacyjnego
Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, który po-
wiedzia∏: To jeden z oÊmiu, mo˝e dziesi´ciu najlepszych
campingów w Polsce. Miasto powinno od razu staraç

si´ o najwy˝szà czterogwiazdkowà kategori´ dla tego
campingu.

Otwarcia obiektu dokona∏ burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz, inaugurujàc tak˝e sezon turystyczny w Ciecho-
cinku. Swoje przemówienie wyg∏osi∏ tak˝e Jerzy G∏o-
wiƒski - komandor zlotu. Dzi´ki pomocy norweskie-
go t∏umacza, zagraniczni goÊcie ch´tnie uczestniczyli
w owym wydarzeniu. Czas umili∏a tak˝e Gminna M∏o-
dzie˝owa Orkiestra D´ta OSP ze Zbrachlina pod batutà
Romana OrganiÊciaka. Po oficjalnym otwarciu przyby-
∏ych goÊci zaproszono na pocz´stunek.

Teraz na pewno wa˝ne jest, aby ten pi´kny obiekt,
który wzbudzi∏ tyle zachwytów podczas oficjalnego
otwarcia, zosta∏ w odpowiedni sposób wykorzystany.
Jerzy G∏owiƒski, podczas rozmowy ze mnà, przed-
stawi∏ wiele pomys∏ów na to miejsce: Jest to wielofunk-
cyjny obiekt. Oprócz stacjonowania tutaj kamperów,
wozów campingowych, turystów z namiotami, mo˝na
organizowaç ró˝nego rodzaju zloty, na przyk∏ad mo-
tocyklowe czy ogniska, które przyciàgnà ludzi. Potrze-
ba kogoÊ z pomys∏em, kto odpowiednio poprowadzi
to miejsce.

Miasto otrzyma∏o trzydziestoprocentowe dofinan-
sowanie tej inwestycji, która w sumie kosztowa∏a
7 mln. z∏otych.       Red.
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Pi´kna pogoda towarzyszy∏a oficjalnemu otwarciu pola namiotowo-kamperowego przy ul. Kolejowej
w Ciechocinku, które mia∏o miejsce 4 maja br. W wydarzeniu tym uczestniczy∏ burmistrz miasta, rad-
ni, mieszkaƒcy oraz goÊcie z Norwegii, Francji oraz Polski.

Adamczyk Grzegorz 15.04.2013 r. 22.07.2013 r. 28.10.2013 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 07.01.2013 r. 22.04.2013 r. 29.07.2013 r. 04.11.2013 r.

Draheim Jerzy 14.01.2013 r. 29.04.2013 r. 5.08.2013 r. 18.11.2013 r.

Drobniewska Klara 21.01.2013 r. 06.05.2013 r. 12.08.2013 r. 25.11.2013 r.

Jaworski Dariusz 28.01.2013 r. 13.05.2013 r. 19.08.2013 r. 02.12.2013 r.

KanaÊ Pawe∏ 04.02.2013 r. 20.05.2013 r. 26.08.2013 r. 09.12.2013 r.

Marjaƒski Wojciech 11.02.2013 r. 27.05.2013 r. 02.09.2013 r. 16.12.2013 r.

Ró˝aƒski Bartosz 18.02.2013 r. 03.06.2013 r. 09.09.2013 r. 23.12.2013 r.

Rytter Karolina 25.02.2013 r. 10.06.2013 r. 16.09.2013 r. 30.12.2013 r.

Satora Miros∏aw 04.03.2013 r. 17.06.2013 r. 23.09.2013 r.

Szcz´sny Piotr 11.03.2013 r. 24.06.2013 r. 30.09.2013 r.

Âwieczkowski Waldemar 18.03.2013 r. 01.07.2013 r. 07.10.2013 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 25.03.2013 r. 08.07.2013 r. 14.10.2013 r.

Zieliƒski Wojciech 08.04.2013 r. 15.07.2013 r. 21.10.2013 r.

PLAN PRZYJ¢å
wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego

(poniedzia∏ki, w godz. 13.30 - 15.30, pokój 12)

Przewodniczàca Rady Miejskiej Ciechocinka - Aldona Nocna
przyjmuje wyborców i interesantów w sprawach bie˝àcych oraz skarg i wniosków

w ka˝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejskiego pokój nr 12.

Kontakt e-mailowy:

Aldona Nocna, przewodniczàca RM Ciechocinka: a.nocna@ciechocinek.pl

Waldemar Âwieczkowski, wiceprzewodniczàcy RM Ciechocinka: w.swieczkowski@ciechocinek.pl


